یک شنبه  14قوس 1395

Desember 04 ,2016

ــــــــــسرمقاله

ضعف دولت در مبارزه
فرهنگی با بنیادگرایی

محمدرضا هویدا
بنیادگرایی مذهبی مســئله جدیدی در افغانســتان نیســت.
بنیادگرایی در این شکل و شمایل بسیاری از حرکت های سازنده
و اصالح گرایانه را در گذشته با شکســت مواجه ساخته ،زمینه
جنگ های دوامدار را فراهم ســاخته ،و جامعه را از پیشــرفت و
ترقی بازمانده اســت .از هجوم و قتل عام به وسیله فتواها گرفته
تا را فتواهای قتل و اعدام در این روزها به نوعی با پشتوانه افراط
گرایی اعمال می شوند .بررسی رفتارهای سیاسی و اجتماعی چند
نکته را واضح می سازد:
یک؛ دولتمردان افغانستان شناختی کامل از جامعه ،عوامل موثر
بر رفتارهای آنان ندارند ،و تالشی نیز برای یافتن عوامل موثر بر
رفتارهای اجتماعی نمی کنند .مراجعه به بسیاری از اعالناتی که
از رســانه های گروهی برای مبارزه با طالبان و درخواست از آنان
برای همکاری با دولت پخش می شــود به خوبی نشان می دهد
که ســازندگان این اعالنات دولتی چقدر ناشیانه و ساده لوحانه با
مسایل برخورد می کنند .طالبان با پشتوانه رسوخ قرائت شان از
دین در میان مردم ،به ســربازگیری و حضور در میان مردم موفق
می شــوند ،در غیر این صورت بعید است که بدون پشتوانه افکار
تندروانه در میان مردم بتوانند در مناطق وسیعی از کشور حضور
و فعالیت داشته باشند .همچنین طالبان به همین وسیله از افراد و
گروه های تندرو دیگر کمک مالی دریافت می کنند .حتا طالبان از
مردم به نام «زکات» پول می گیرند.
دو؛ نهادهایــی مانند پارلمان نه تنها در مبــارزه با افراط گرایی
مذهبی ناتوان بوده اند ،بلکه افرادی در این نهادها وجود دارند که
افکار کامال تندروانه داشــته و مردم را به رفتارهای افراط گرایانه
تشویق می کنند .در گذشته شماری از قوانین در پارلمان که در
تضاد با باور این گونه افراد قرار داشــته با جنجال ها و کشمکش
های زیادی برای تصویب مواجه شــده اند .پارلمان افغانستان در
هیچ زمینه ای ،کار و تالشی قابل توجه برای مبارزه با افراط گرایی
نداشته است.
ســه؛ عوام گرایی و عوام فریبی آفت بزرگی اســت که در میان
سیاستمداران افغانستان بسیار پرطرفدار است .سیاستمداران و
دولتمردان افغانستان به رفتارهای عوام فریبانه برای کسب رای
و نظر بخش هایی از مردم ســخت عالقمند هســتند .این بخش
از سیاســتمداران حتا برای دلربایی از بخــش هایی از جامعه بر
دموکراســی و مولفه های دموکراسی از جمله آزادی بیان ،حضور
زنان ،حقوق بشر ،و ...حمله می کنند و آنها را به مسخره می گیرند.
چهار؛ دولت افغانستان کنترولی بر موسسات و نهادهایی که تحت
نام مذهب فعالیت می کنند ندارد .دولت ارتباط با بخش بزرگی از
مساجد و مدارس مذهبی ندارد .این نهادهای توسط افراد و اغلبا
با کمک های مردمی و نهادهای خیریه اداره می شــود که زمینه
نفوذ حلقات و گروه های تندرو را فراهم ساخته است .دولت هیچ
تمهید عملی برای مبارزه با نفوذ افکار تندروانه توسط گروه ها و
افراد تندرو افغانی و خارجــی از این طریق ندارد .نهادهای چون
شــورای علما نیز در برخورد با افراط گرایان ضعیف ،منفعالنه و
غیر فعال عمل کرده اند .در حالی که جنگ افغانستان یک جنگ
نابرابر میان مردم و دشمنان مردم افغانستان است ،اما کاری جدی
برای شناســایی این جنگ ،مردم و دشمنان مردم توسط شورای
علما نشده است.
پنج؛ تصور حاکم در دولت افغانستان این است که مبارزه با افراط
گرایی ،تندروی و تبعات آن را بــر دوش ادارات نظامی و امنیتی
چون وزارت های داخله و دفاع ملی و ریاست امنیت ملی گذاشته
و ادارات و وزارت خانه هــای دیگری چون وزارت حج و اوقاف و
اطالعات و فرهنگی در این زمینه منفعالنه عمل می کنند و کمتر
کار مفیدی داشته اند.
در کل ،باید گفت که در نبود اســتراتیژی مبــارزه فرهنگی با
افــراط گرایی و بنیادگرایی ،مبارزه و تالش جدی نهادهای نظامی
و امنیتی در مبارزه با تروریزم و بنیادگرایی ســخت ،پرمشقت و
فرساینده است .و به همین جهت نیز دولت افغانستان باید به بعد
فرهنگی جنگ علیه تروریزم نیز توجه جدی داشته باشد تا بتواند
از دستاوردهای خود دفاع کند و نگذارد دشمن از این طریق حمله
کند.

چرا دونالد ترامپ باید سیاست خارجی بر پایه صلح را
دنبال کند
اگرچــه امریکایی هایی کــه تمایل به
اصالحات داخلی و اقتصادی داشــتند به
او رای دادنــد ،اما چالش های بین المللی
فشــار بیشــتری به او وارد خواهد کرد.
واقعا در جنوری جهان آشفتگی بیشتری
از امروز خواهد داشــت .معموال ایتالف
نو محافظــه کاران و مداخله گران لیبرال
بدون شــک به وی فشار خواهد آورد که
سیاســت کنونی را بپذیرد و امریکا را به
مثابه پلیس جهان بپذیرد.
با این حال ،ترامپ این فرصت را دارد که
نگاه سنتی سیاست خارجی امریکا را که
باعث شکست پیاپی آن شده است تغییر
دهد .این کشور پس از پایان جنگ سرد
دایما در حال جنگ هست .اعتقاد به تک
قطبی بودن امریــکا باعث غرور و نظامی
گری این کشور شده است .حمایت هر دو
حزب واشنگتن به اینکه آمریکا می تواند
با اســتفاده از توان نظامی خودهمزمان
واقعیت هــا را تغییر دهد ،توازن را حفظ
کند  ،حقوق بشر را محافظت و دموکراسی
را تقویــت کند بخصــوص در خاورمیانه
فاجعه آمیزبوده اســت .به باور تعدادی از
مردم دیدگاه های سیاست خارجی ترامپ
گاهی اوقات متناقــض و فاقد معلومات
اطالعاتی هست .سخنان متناجس و رفتار
غیر حرفه ای او مناسب دیپلماسی نیست.
هرچند او این تصور کــه امریکا تا ابد به
متحدین ثروتمندش سوبساید بدهد را به
چالش کشید .او به رای دهندگان جمهوری
خواه گفت جنگی که جرج بوش در عراق
راه انداخــت یک اشــتباه محض بود .او
دیدگاه جمهــوری خواهان و دمکرات ها
که باید با روســیه اتمی مقابله شود را رد
کرد .بیل کلینتون هم زمانی تاکید زیادی
به حفاظت از مردم امریکا داشت تا ایجاد
تغییرات و فرستادن نیروها به کشورهای
دیگر .حال ترامپ بیشتر از کلینتون روی
این مسئله تاکید می کند؛اما اولویت های
دولت آینده چه باید باشد؟
دیپلماســی :در کنار سخنان پر هیاهوی
ترامپ ،او تاکید بر دیپلماسی هم داشت،
او از سیاســت تند و خشــن پیشینیان
خود انتقاد کرد و آنها را تشویق به رفتار
مالیمتری کرد از جمله با کوریایی شمالی
و روسیه ،دیپلماســی هیچ دردی را در
رفتار امریکا دوا نخواهد کرد تا زمانی که
جهان در حالت تک قطبی به سر برد البته
اگر تک قطبی واقعا وجود داشــته باشد،
امریکا بهتر اســت به جای قلدری علیه
سایر کشورها آنها را متقاعد کند.
روســیه  :امریکا تا حدودی در یک جنگ
ســرد خطرناک با روسیه است ،والدیمیر
پوتین بد ذات است و روسیه در روابط بین
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الملل رفتار غیر حرفه ای از خود نشان داده
است .هر چند روســیه تهدید جدی علیه
امریکا نیســت .این اقدام روسیه فقط یک
اقدام شبیه امپراطوری روسیه قبل از 1914
،با تمرکز بر روی احترام به روابط بین الملل
و حفاظت از مرزها تا پیروزی ایدیولوژیک
جهانی هست .عالوه بر آن روسیه به اکراین
و سوریه عالقه بیشــتری دارد تا امریکا ،
امریکا هیچ خطر جنگ در این منطقه را به
جان نخواهد خرید .در عوض ،اداره ترامپ
باید در جستجوی یک راه حل دوطرفه باشد
به عنوان نمونه قول دهد که اکراین به ناتو
نپیوندند و در مقابل روسیه به اکراین حمله
نکند  ،امریکا هم حمالتش بر روی نیروهایی
به نام داعش در سوریه را کمتر کند.
سوریه  :کلینتون تالش کرد که این بحران
بوجود بیاید ،او خواستار برکناری اسد شد
و مخالفان حکومت را تشــویق به مخالفت
می کرد و مانع گفتگو شد .اسد در کشورش
چهره نفرت انگیز بود اما حتی همان زمانی
که جهادی ها علیه او قیــام کردند منافع
امریکا را تهدیــد نکرده بود .به جای ایجاد
فضای ممنوع پرواز ،آموزش شورشــیان و
ارسال سالح به مخالفان سوریه بهتر است
از سوریه عقب بکشد .یک دیپلماسی بد با
روســیه بهتر از این است که در یک جنگ
داخلی در ســوریه درگیر شویم  ،همزمان
امریکا باید به بحران بشری در خاور میانه
راه حلی جستجو کند بخصوص کسانی که
از اقلیت های مذهبی هستند و نمی توانند
به خانه هایشان برگردند کمک کند.
داعش :داعش در حال ضعیف شدن هست
و مناطق تحت تصرف را هم از دست دادند،
امریکا باید مسولیت بیشتری برای سرکوب
نیروهای جهادی که در حال تبدیل شــدن

به تهدید هســتند بگیرد .عراق و ترکیه
نســبت به هم دشمن شــدند ،ایران در
حال جنگیدن با داعش است اما همچنان
بــا امریکا در موضع خصمانــه قرار دارد.
نیروهای کرد و ترکیه به جان هم افتادند.
شورشــیان متعادل تر با کمک امریکا به
گروههای ماننــد النصره که روابط طوالنی
تری با القاعده دارند می پیوندند ،یمن به
محل نزاع گروههای تروریســتی و جنگ
نیابتی تبدیل شده است .روسیه با حمایت
نظامی برای حفظ اســد علیرغم حمایت
امریکا از مخالفان وی سرمایه گذاری کرده
است .کوشش امریکا در مدیریت این وضع
نابسامان احتماال به دشمنان او بیشتر می
افزاید تا دوست.
افغانستان  :کشــوری که در کمپین های
انتخاباتی مطرح نبود .بعد از  15ســال به
جای اینکه امریکا یک کشــوری با ثبات
و آزاد به شــیوه غربی با حکومت مرکزی
قــوی ایجاد کند در تالش این اســت که
خود را از این معرکه رها سازد .واشنگتن
نگران هســت که این کشــور دوباره به
پایگاه تروریستان تبدیل گردد .اما دست
آوردهایی هم بعد از بیرون کردن طالبان
بدست آمده است که ممکن است به خطر
بیافتد .حتی اگر آنها پیروز هم شوند تصور
نمی شود که اشتباه گذشته را تکرار کنند
و باعث آمدن دوبــاره نیروهای خارجی
شــود در این زمینه بهتر است امریکا از
کشورهایی مانندپاکستان کمک بگیرد و
در صورت ضــرورت به عملیات های ویژه
نظامی دســت بزند تا پیــاده کردن نیرو
بصورت دایمی.
خاور میانه :سیاســت اداره اوباما به سمت
آسیا چرخیده است ،امریکا به خاورمیانه

عالقه ای ندارد ایــن منطقه دیگر از نظر
انرژی بــرای امریکا اهمیت ندارد و امریکا
در حال حاضر خــودش تولید کننده نفت
هســت؛عالوه بر آن اسراییل در منطقه به
یک ابرقدرت تبدیل شــده است و نیاز به
حمایت امریکا نــدارد .امریکا باید دیگر
به پیشــنهاد های دخالت در امور سایرین
جواب رد بدهد.
چین  :در دراز مدت چین احتماال به یکی
از مهمترین رقبای امریکا در زمینه اقتصاد
و امنیت تبدیل می گــردد .هر چند این
به این معنی نیســت که هیچ دلیلی برای
تداخل بین این دو رقیــب وجود ندارد.
فشــار بر چین برای روابــط اقتصادی دو
طرفه مانند کاهش بعضی از محدودیت ها
برای سرمایه گذاران خارجی ممکن است
تقابلی را بوجود آورد .با این وجود امریکا
از روابــط تجاری با چین ســود می برد و
چینی هــا ثروتمندتر می گردند و احتماال
کاالها و خدمات امریکایی را بیشتر مصرف
می کنند .غیر قابل تصور است که چین به
امریکا یا دارایــی های امریکا در اقیانوس
آرام حملــه کند بر عکس چین بیشــتر
نگران دخالت امریکا در مناقشات منطقوی
با همسایگان اش هســت .امریکا به جای
اینکه در خط اول حمله متحدین اش باشد
باید توجه و مسئولیت بیشتری نسبت به
کشورهایی از خود نشان دهد که در حال
رشد اقتصادی اســت و قویا برای دفاع از
خودشان کوشش می کند.
کوریایی جنوبی و شــمالی :رییس جمهور
انتخاب شــده انتقاد بلنــد باالیی علیه
کوریای جنوبــی دارد که تامین امنیت آن
بدوش امریکا است کشــوری که درآمد
ســرانه آن چهل برابر کوریای شــمالی و
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جمعیت آن دوبرابر است  ،کوریای جنوبی
به جای پرداخت پول به امریکا برای تامین
امنیت شان باید مسئولیت امنیت کشورش
را خودشــان بدوش بگیرد .واشنگتن باید
برنامه خروج نیروهای عادی را روی دست
بگیــرد .امریکا باید یک رابطه در ســطح
پایین با کوریایی شــمالی برقــرار کند و
موافقت نامه صلح را برای پایان دادن به این
خصومت ها در این شــبه جزیره تهیه کند.
تحریم و منزوی نگه داشتن کوریای شمالی
بر برنامه هســته ای این کشور اثر نداشته
باید راه جدیدی جستجو کرد.
ناتو  :ترامپ بطور دقیق تشــخیص داد که
اروپایی ها خیلی وقت اســت که از سواری
بر مالیه دهندگان امریکا لذت می برند .به
نظر ترامپ این خیلی بد است که نیروهای
امریکایی درخدمــت متحدین ثروتمندی
باشد که دوســت ندارند سربازان خودشان
را به خطــر بیندازند .امریکا به جای تمرین
نظامی باید سپر دفاعی که در زمان شوروی
سابق ایجاد شــده بود و موفق هم بود در
اروپا نصب کند .روســیه تهدید جدی برای
اروپا نیست حتی برای امریکا ،درست است
که پوتین جاه طلبی های خشــنی داشته
است اما محدود بوده است .او هیچ عالقه ای
به وارد شدن به جنگی را ندارد .اگر اروپایی
ها احساس خطر می کنند خودشان بودجه
نظامی شــان را افزایــش بدهند همکاری
نظامی شان را بیشــتر کنند و وابسستگی
اقتصادی به مســکو را کاهش دهند ،باید
دفاع از خودشان به عهده خود آنان باشد.
تجارت و مهاجرت :رقابت بیرونی ،امریکایی
ها را مســتاصل کرده هــم در زمینه کاال و
تولیدات ،هم مردم  ،ترامپ بیشتر از سوی
کسانی حمایت شد که معتقد بودند مسئله
تجارت و مهاجرت به خوبی پیش نمی رود ،هر
چند همه می دانند که امریکایی ها از تجارت
بیشتر سود برده است و همچنین در این بین
مهاجرین هم از این فضای باز استفاده خوبی
کردند و ترامپ باید این دو موضوع را از هم
تفکیک دهد و نقاط مثبت را تقویت نماید.
مهاجران در جهت تقویت منافع امریکا هم
بوده اســت و این را نباید ترامپ از نظر دور
بدارد .ترامپ فرصت منحصر به فردی دارد
تا سیاست خارجی امریکا را در مسیر درست
قرار دهد که به شــدت این سیاســت غیر
متعادل و نظامی شده است  .جواب در انزوای
کشور نیســت امریکا از بودن با سایر جهان
ســود می برد  ،اما نباید از سایر کشورها به
زور بخواهیم که مثل ما باشد و یا آنطور که
ما می خواهیم باشد .ترامپ می تواند رییس
جمهوری باشد که سیاست خارجی متواضع
تری را بوجود بیاورد سیاســتی که مدت ها
پیش توسط جرج بوش اعالم و رها شده بود.

تضعیف رسانه ها ،تضعیف دموکراسی است
رســانه ها به عنوان ابزارهای پرقدرتی که
می تواند در افکار عمومی نفوذ داشته باشد اهمیت رسانه ها در جوامعی دموکراتیک و
دارای جایــگاه ویژه ای اســت و از این رو پیشرفته بسیار حائز اهمیت است.
وســایل ارتباط جمعی را می توان متأثر از
نظام اجتماعی دانســت که موفقیتشان در
 کارتون روز
جلب مشــارکت مردم در چارچوب نظام
حاکم بر این وســایل قابل اندازه گیری و
ارزیابی اســت .البته این موفقیت مربوط
به وجود نظامی مــردم محور و ثبات آن به
عنوان پیش شــرط الزم در ایجاد وحدت و
عامل زمینه ساز مشــارکت های اجتماعی
است.
مطرح شدن وسایل ارتباط جمعی به عنوان
چهارمین رکن دموکراسی در کنار ارکان سه
گانه مقننه ،مجریــه و قضایه خود بهترین
دلیل بر رابطه میــان آن ها و نظام مردمی
است .درحقیقت فعالیت گسترده و آزادانه
رسانه های جمعی را می توان به عنوان یکی
از زیرســاخت های نظام در ایجاد و حفظ
دموکراسی تلقی کرد
رســانه های جمعی نقش قابــل توجهی
در جنبه هــای گوناگون زندگــی دارند و
تأثیرگذاری و تأیید پذیــری این دو ابزار
مهم بر روند توسعه پذیری مشهود است .از
طریق رســانه ها ست که مردم در خصوص
حقوقشــان چه حقوقی که به آن ها داده
شــده و چه حقوقی هنوز بدست نیامده و
بایــد برای تحقق آن تــاش کنند آگاهی
می یابند .از این رو رســانه های جمعی می
توانند نقش بسیار مهمی را در تنویر افکار
عمومی و کمک به مردم در راستای تحقق
حقوقشان بازی کنند.
در عصر حاضر ارتباطات و اطالعات انتقالی،
ابزاری مهم برای تصمیم گیری تعامل ،جهت
دهی به افکار و اندیشــه و ابزاری بر سلطه
است برخی از صاحبنظران استفاده از این
نوع تکنولوژی را ضروری و اجتناب ناپذیر
و عامل توسعه و بسط دموکراسی می دانند.
پیشــرفت روز افزون و حیرت آور وسایل
ارتباط جمعی در جهان و امکان دستیابی به
تازه ترین خبرها و گزارش های نوشــتاری،
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رضا احسانی
شــنیداری وتصویری از دورترین مناطق
دنیا و اســتفاده بهینه از رسانه ها بستری
مناسب برای تحقق شتابان پروسه جهانی
شــدن را فراهم آورده اســت بسیاری از
صاحبان تفکر و حکومــت ها هرکدام به
نحوی با تحول رسانه ای و ارتباطی جهان
مواجه شــده و خود را بــرای این عصر
ارتباطات آماده کرده اند.
رسانه های گروهی می توانند در کشورهای
درحال توســعه افق و چشم انداز اهداف
متعالی یــک ملت را گســترش دهند و
ســطح فکر فردی و ملی را ارتقاء بخشند
و این رسانه ها هســتند که واسطه اصلی
میان سیاســت گذاران ،ســرمایه داران
وتوده مردم به شمار می روند .درحقیقت
این رسانه ها هستند که در مسیر توسعه
یافتگی یکی از بازیگران اصلی حاکمیت ها
به شــمار می آیند چراکه توده های مردم
را بسیج می کنند تا اندیشه های جدید و
مدرن را بپذیرند.
امروزه جامعه اي توســعه يافته تلقي
مي شــود که بتواند در کنار شاخصه هاي
اقتصادي بر معيار آمــوزش و اطالعات و
در حقيقت عنصــر دانايي اجتماعي تاکيد
کنــد .در چنين جامعه اي ،رســانه ها به
ويژه مطبوعات بــا توليد و توزيع مطلوب
اطالعات ،نقش زيادي در باال بردن آگاهي
هاي گوناگون و ضروري به عهده مي گيرند
و جامعه را در نيل بــه تعالي و ترقي همه
جانبه ياري ميکنند.
رســانه ها عمال در توسعه پايدار جوامع
نقش بسيار مهمي برعهده دارند و به عنوان
نيروي محرکه در رشد و توسعه فرهنگي
جامعه ،عامل مهمي به شمار مي آيند.
مطبوعات ســودمندترين ،فراوان ترين
و ارزان ترين وسيله براي باال بردن سطح
آگاهــي افراد جامعه و مبــارزه با جهل و
بيخبري به شــمار مي آيند .بســياري از
دانشمندان بر اين باورند که نيل به توسعه
و خلــق جوامع مــدرن و کارآمد ،بدون

استفاده از رسانه هاي همگاني غيرممکن
خواهد بود.
توســعه به آموزش  ،آگاهی و پذیرش از
ســوی افکار عمومی نیازمند است و در
این میان نقش رســانه ها به عنوانی یکی
از پارامترهای مهم توســعه و به تبع آن
ابعاد توسعه همچون بعد فرهنگی آن تلقی
می شود و در جامعه با کارکردهای اطالع
رسانی ،آموزشی ،تفریحی و سرگرمی خود
به توسعه همه جانبه کمک موثری می کند.
توسعه از منظر اجتماعی و اقتصادی در یک
دولت دموکراتیک بدون حرکت در مســیر
مدرنیزه امکان پذیر نیست و توسعه رسانه
کلید اصلی رشد جوامع سنتی و تبدیل آن
ها به جوامع مدرن محسوب می شوند.
رســانه ها با تولید و توزیــع اطالعات و
برقراری بزرگراه های ارتباطی کشور نقش
زیادی در باالبردن آگاهی های گوناگون و
ضروری عهده دار هســتند و جامعه را به
سمت توسعه و توسعه یافتگی هدایت گر
می شوند.
الزم بــه یادآوری اســت که توســعه و
دموکراســی به هم مرتبط است و یکی از
شــرایط ضروری برای برقراری حکومت
دموکراتیک مطلوب ،توسعه یافتگی است.
رســانه ها به عنوان منبعی برای انتشار
واقعیت هــا و درک آن از ســوی مردم
معرفی می شــوند و نظام خبری و رسانه
ای باز ،می تواند ضامن این حرکت باشــد
تا از طرق انتشار آزاد اطالعات بتوان مثلث
دموکراسی ،توسعه و رسانه را شکل داد.
برای عبور از دوران گذر و دســت یابی به
شــاخصه های یک جامعه مدنی و قانون
محور می توان از نیروی شــگرف رسانه
ها در ســازماندهی حقیقی افکار عمومی
و درک واقعیت های اجتماعی و سیاســی
اســتفاده کرد تــا همچــون دولت های
دموکراتیک به توسعه یافتگی همه جانبه
دست یافت.
با اســتفاده از چارچوب و ساختار رسانه

آزاد و مســتقل می توان بــه مولفه های
توسعه و دموکراسی در جوامع دست یافت
چراکه رسانه های آزاد موقعیت خوبی برای
مشــارکت مردم در زندگی عمومی و اداره
کردن جنبه های مختلف زندگی توسط خود
مردم فراهم می کند.
آزادي بيــان و آزادي مطبوعــات يکي از
دســتاوردهايي بوده که افغانستان بعد از
ســقوط رژيم طالبان بدان دست يافته و از
افتخارات آن مي باشد .اما در طي سالهاي
گذشــته به ميزان نگراني ها از محدوديت
هايي کــه در مقابــل آزادي بيان و آزادي
مطبوعــات و فعاليت هــاي مطبوعاتي و
فرهنگي در کل ايجاد مي شود ،رو به فزوني
است .هنوز افغانستان از سوی نهادهای بین
المللی يکي از خطرناکترين کشورهايي به
حساب می آید که رسانه ها و اصحاب رسانه
در آن با انــواع محدودیت ها ،خطرها حتا
مرگ روبرو هستند.
در حقيقت زماني که فعاليت هاي رسانه اي
و مطبوعاتي به هر صورتي محدود مي شود
و ژورناليستان به خاطر ايفاي وظيفه شان
به هر نحوي با محدوديت و تهديد و آزار و
اذيت و قتل روبرو مي شوند ،قسمت مهمي
از دموکراســي که آزادي بيان مي باشد به
محدوديت روبرو شده است.
کســاني نيز که مي خواهند فضاي آزادي
بيان در کشور را خدشه دار سازند به دنبال
همين هدف مي باشند .آنان به خاطر اينکه
منافعشــان را در فعاليت آزادانه رسانه ها
نمي بينند ،سعي در محدود نمودن آزادي
بيان و آزادي انديشــه مــي کنند .وظيفه
دولت به عنــوان حامي آزادي هاي فردي و
اجتماعي افراد جامعــه ايجاب مي کند که
از آزادی رســانه ها و امنیت ژورناليستان
حمايت کند.
گســترش آزادي بيان و آزادي رســانه ها
بيشــتر از همه چيز به حمايت همه جانبه
دولت چه درعرصه قانونگــزاري و چه در
عرصه فراهم آوري زمينه هاي فعاليت هاي
رسانه اي و حمايت از آنها نياز دارد.
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